
Pomôcky do 2. ročníka 

 

Zošity: 

Slovenský jazyk  

č. 512  2ks /gramatika, literatúra/ 

č. 512  2ks /cvičné a kontrolné diktáty/ 

 

Anglický jazyk 
č. 523  2ks 

 

Matematika 

č. 513 2ks  

Geometria – veľký čistý zošit  (hrubý č. 460 - deti v ňom budú pokračovať aj v 3. a  4. 

ročníku) 

pravítko s ryskou (trojuholník) 

 

Prvouka 
č. 423  1ks  
 

Hudobná výchova 

notový zošit môže byť z 1 ročníka 

 

Výtvarná výchova /škatuľa, kufrík/ 

výkres A4 – 30 ks 

výkres A3 – 30 ks 

voskovky  

anilínové alebo vodové farby 

temperové farby- väčšia škála farieb 

plochý a okrúhly štetec – č. 6, 8, 12 

plastelína 

farebné papiere 

nožnice 

lepidlo 

nádoba na vodu 

handrička, plášť 

obrus na lavicu 

                         

Telesná výchova  

tepláky (kraťasy) 

tričko s krátkym rukávom 

ponožky, tenisky s bielou podrážkou 

švihadlo, tenisová loptička 

 

2ks slovníček č. 644 

 

Peračník 

pero (atramentové, keramické, bombičkové, gumovacie/ 

zelené pero 

ceruza č. 2 – 2 ks 

strúhadlo 



guma 

farbičky 

lepiaca tyčinka 

 

 

Hygienické potreby 

2 ks toaletný papier 

Servítky v krabičke 

 

1 ks obal – rýchloviazač + 10 euroobalov 

 

 

 

Zošity a učebnice prosíme obaliť 

Ramienko do šatne na zavesenie  

 

 

 

Všetko označiť menom  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomôcky do 3. ročníka 

 

Zošity: 

Slovenský jazyk 
č. 523 4ks /gramatika, literatúra/  
č. 513 2ks /cvičné a kontrolné diktáty/ 

 

Anglický jazyk 
č. 523  2ks 

 

Matematika 
č. 513 2ks 
č. 523 2ks  
Geometria – veľký čistý zošit  č. 460 (deti v ňom budú pokračovať z 2. ročníka)  

podložka 

Pravítko rovné 30 cm 
Trojuholník s ryskou 

 

Prírodoveda 

č. 523x 1ks 
 

Vlastiveda 
č. 523x 1ks 
 
Informatika 
USB kľúč minimálne 4 GB 
č. 524 1ks 

 

Hudobná výchova 
notový zošit (môžu pokračovať z 2.ročníka) 

 
Výtvarná výchova /škatuľa,kufrík/  

výkres A4 – 20 ks  
výkres A3 – 20 ks  
voskovky 

vodové farby  
temperové farby- väčšia škála farieb  
farebné pastelky 
fixky  
plochý a okrúhly štetec – č. 6, 8, 12  
plastelína  
farebné papiere 

nožnice 

tyčinkové lepidlo 

paleta 

nádoba na vodu (nie vázu, nie malé mištičky) 

handrička, plášť 

obrus na lavicu 

 

 



Telesná výchova 
tepláky (kraťasy)  
tričko s krátkym rukávom  
ponožky, tenisky s bielou podrážkou švihadlo, tenisová loptička 

 
1ks slovníček č. 644 

 

Peračník  
pero (atramentové, keramické, bombičkové...) NIE prepisovacie 

zelené pero 

ceruza č. 2 – 3 ks 

strúhadlo 

guma 

farbičky 

pravítko s ryskou (trojuholník) 

tyčinkové lepidlo 

 

Hygienické potreby   
4 ks toaletný papier 

1 balenie vyťahovacie servítky 

 
1 ks obal – rýchloviazač + 10 euroobalov 

 

 
 
Zošity a učebnice prosíme obaliť 

Ramienko do šatne na zavesenie 

 

 

Všetko označiť menom  


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomôcky do 4. ročníka 
 

Zošity: 

Slovenský jazyk  
č. 523 7ks /gramatika, literatúra, kontrolné diktáty/ 
č. 513 2ks /cvičné diktáty/ 

 

Anglický jazyk 
č.523 1ks  
slovníček č. 644  1ks 

pevný obal, kde bude mať dieťa uloženú celú ANJ 

 

Matematika 
č. 544 3ks 
č. 513 1ks 
č. 5110 – zošit štvorčekový 1*1cm  
Geometria – veľký čistý zošit č. 440 (deti v ňom budú pokračovať z 3. ročníka)  

podložka 

Pravítko rovné 30 cm 
Trojuholník s ryskou 
Kružidlo 

 

Prírodoveda 

č.523 1ks 

 

Vlastiveda 
č.523 1ks 
 
Informatika  
USB kľúč minimálne 4 GB 
č. 524 1ks 

 

Výtvarná výchova /škatuľa,kufrík/  

výkres A4 – 30 ks  
výkres A3 – 30 ks 

voskovky  
vodové farby  

temperové farby- väčšia škála farieb  

farebné pastelky 
fixky  
plochý a okrúhly štetec – č. 6, 8, 12 plastelína  
farebné papiere 

nožnice 

tyčinkové lepidlo 

paleta 

nádoba na vodu 

handrička, plášť 

obrus na lavicu 

 

Hudobná výchova 
notový zošit (môžu pokračovať z 3.roční 



Telesná výchova 
tepláky (kraťasy)  
tričko s krátkym rukávom  
ponožky, tenisky s bielou podrážkou švihadlo, tenisová loptička 

 
1ks slovníček č. 644 

 

Peračník  
pero (atramentové, keramické, bombičkové...) NIE prepisovacie 

zelené pero 

ceruza č. 2 – 3 ks 

strúhadlo 

guma 

farbičky 

pravítko s ryskou (trojuholník) 

tyčinkové lepidlo 

nožnice 

 

Hygienické potreby   
4 ks toaletný papier 

1 balenie vyťahovacie servítky 

 
1 ks obal – rýchloviazač + 10 euroobalov 
 
 
 
Zošity a učebnice prosíme obaliť 

Ramienko do šatne na zavesenie 

 

Všetko označiť menom  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


